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Regioreglement van de Stichting Platform VMBO Zorg & Welzijn

Artikel 1 Begrippen
In dit reglement wordt verstaan onder:
Stichting: de Stichting Platform VMBO Zorg & Welzijn
Bestuur: het bestuur van de Stichting
Participant: een rechtspersoon die één of meer VMBO-scholen in stand houdt en natuurlijke
personen waarvan het bestuur de toelating als wenselijk beschouwt.
Artikel 2 Status van dit reglement
Dit reglement is een reglement zoals bedoeld in artikel 13 van de statuten van de Stichting Platform
VMBO Zorg & Welzijn (verder te noemen: de Stichting).
Het is opgesteld door het bestuur van de Stichting.
Het regelt o.m. de voordracht per regio van de bestuursleden van de Stichting.
Artikel 3 In werking treden en werkingsduur
Dit reglement treedt in werking daags na vaststelling door het bestuur van de Stichting en heeft een
werkingsduur van drie jaar. Zes maanden voor het verstrijken van deze periode wordt de werking van
dit reglement geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt besloten de werkingsduur van het
reglement al dan niet in gewijzigde vorm te continueren.

Artikel 4 Regio-indeling Stichting
De Stichting hanteert de volgende regio-indeling:
Regio :
Regio :
Regio :
Regio :
Regio :

Noord-west (Noord-Holland, Flevoland, deels Utrecht)
Noord-oost (Groningen Friesland, Drenthe, deels Overijssel)
Midden-west (Zuid-Holland, Zeeland, deels Utrecht)
Midden-oost (Gelderland, deels Overijssel)
Zuid (Limburg, Noord-Brabant, deels Zeeland)

Artikel 5 Functies van de regio’s
De regio’s van de Stichting hebben de volgende functie:
- Zij dienen als basis voor netwerkbijeenkomsten
- Zij bevorderen het onderling overleg tussen de participanten

Artikel 6 Organisatie van de regio
1) De participanten/rechtspersonen in de Stichting die één of meer VMBO-scholen in de
betreffende regio in stand houden vormen tezamen de regio.
2) De Stichting organiseert in de betreffende regiobijeenkomsten van de participanten onder
meer als er een vacature is in het Stichtingsbestuur die op bindende voordracht van de regio
vervuld moet worden ten behoeve van netwerkbijeenkomsten ter bevordering van de
professionalisering van de docenten, verbonden aan de participanten.
3) Het bestuur benoemt een voorzitter, die onder andere tot taak heeft de bijeenkomsten voor
te zitten.
Artikel 7 Voordracht en benoeming bestuursleden Stichting
1) Het bestuur heeft het recht een bindende voordracht voor één bestuurslid van de Stichting
te doen. Bij de aanvang van de Stichting bestaat het bestuur uit bestuursleden die in de
oprichtingsakte genoemd zijn. Voor zover van toepassing is bij deze bestuursleden de regio
vermeld die zij geacht worden te vertegenwoordigen.
2) Indien en zodra er een vacature ontstaat waardoor een bepaalde regio niet langer in het
bestuur van de Stichting vertegenwoordigd is, bericht de Stichting dit aan de participanten in
de betreffende regio. Er zal een vacaturetekst worden uitgezet, waarbij de voorzitter van het
platform en een bestuurslid de benoemingsadviescommissie vormen. Deze doen een
voordracht naar het geheel bestuur.
Artikel 8 Geschillen
Geschillen over de uitleg van dit reglement kunnen door één of meer participanten in een regio aan
het bestuur worden voorgelegd. Het bestuur neemt vervolgens een beslissing en beslecht daarmee
het geschil.

Artikel 9 Slotbepaling
Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur van de Stichting.
Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Platform VMBO Zorg & Welzijn, in zijn
vergadering van 27 november 2020 te Eindhoven.

